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JULGAMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

 

I. DA SÍNTESE DOS FATOS 

Trata-se de recurso interposto pela licitante JMT 100 TELECOMUNICAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA face a decisão do pregoeiro para declaração da empresa 

CONVEXPERT BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME como vencedora 

do certame PE 006/2019 após a conferência da documentação eletrônica enviada 

pela Licitante durante a realização da sessão de negociação; que a licitante 

vencedora apresentou atestados de capacidade técnica que não continham as 

informações mínimas necessárias para aferir a compatibilidade em relação ao 

objeto; que o atestado de capacidade técnica de uma das licitantes, a saber, IPCOM 

INFORMÁTICA TELECOMUNICAÇÕES E LTDA, constava com CNPJ inválido após 

consulta ao sítio eletrônico da Receita Federal do Brasil; que a empresa não 

apresentou em seus documentos de habilitação a certidão de comprovação de seu 

registro junto ao CREA ou ao CFT; que a empresa não apresentou, no mínimo, uma 

ART de projetos similares do todo ou parte, de serviços  de CFTV, WLAN ou  

automação de abertura de portões; que a empresa não apresentou comprovação de 

conhecimento técnico, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

comprovando através de certificados ou atestados, de serviços executados em redes 

WLAN e sistemas de CFTV, solicitando a recorrente, a reforma da decisão pelos 

motivos expostos na síntese acima. 

  

 

 

 



 

 

II. DA SUCUMBÊNCIA 

 

A recorrente não logrou êxito na disputa do certame, tendo sido classificada na 

terceira posição na sessão de disputa de preços do pregão eletrônico PE 006/2019. 

 

 

III. DA TEMPESTIVIDADE 

Verifica-se nos autos do processo administrativo do Pregão Eletrônico PE 006/2019 

que a recorrente manifestou sua intenção de interpor recurso de forma tempestiva, 

quando aberto o prazo para a manifestação das licitantes na sessão, bem como a 

juntada de memoriais ocorreu de forma tempestiva. 

 

IV. DA LEGITIMIDADE 

Considerando-se que a recorrente figura como uma das sucumbentes no Pregão em 

epígrafe, resta a mesma como parte legítima para interposição de recurso. 

 

V. DO MÉRITO 

Quanto ao mérito da questão, deve-se levar em consideração que as razões da 

recorrente deverão estar amparadas em pilares quais sejam aquelas do binômio 

necessidade/utilidade, onde se verifica ser necessário quando inexistir outro meio de 

provocar modificação do ato recorrido e útil quando houver o condão de proporcionar  

situação mais vantajosa que aquela que está sendo questionada, no caso em tela, a 

questão que versa sobre a habilitação técnica da empresa recorrida, CONVEXPERT 

BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA. 

A recorrente alega que o pregoeiro tomou uma decisão equivocada durante a 

sessão de negociação ao declarar vencedora do certame a empresa recorrida, pelos 

motivos descritos na síntese dos fatos. 

A empresa recorrida, por sua vez, quanto aos atestados de capacidade técnica 

emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado - item 9.1.5.”a” do 

instrumento convocatório, alegou que os mesmos atendem plenamente ao edital; 

que é uma praxe do mercado a terceirização de serviços entre empresas de 

tecnologia, sem que haja qualquer restrição para tal particularidade no edital; que a 

IPCOM INFORMÁTICA TELECOMUNICAÇÕES E LTDA cometeu um erro de 



 

digitação ao redigir o atestado de capacidade técnica em favor da recorrida. A 

empresa juntou ainda os atestados corrigidos – frise-se. No tocante as Anotações de 

Responsabilidade Técnica – itens “b” e “c”, a empresa alega atender plenamente e 

que o edital não especificava o modelo de anotação de responsabilidade técnica, 

não determinando obrigatoriamente a natureza da obra ou serviço da ART. Após a 

empresa juntou as contrarrazões diversas ART’s expedidas pelo CREA/RJ.   

Fato é que quanto ao presente quesito, a empresa recorrida, CONVEXPERT 

BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA, não foi capaz de demonstrar através das 

ARTS qualquer correlação com o objeto no todo ou em parte, devendo desta forma 

serem acolhidas as razões da recorrente JMT 100 TELECOMUNICAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA. 

  

VI. DECISÃO 

Diante do exposto, defiro o recurso da licitante JMT 100 TELECOMUNICAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA., reformando a decisão do pregoeiro no sentido de desclassificar a 

empresa recorrida CONVEXPERT BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA, 

devendo em seguida ser convocada a mais bem classificada para a apresentação 

dos documentos de habilitação. 

 

 

 

Walter Pitombo Laranjeiras 

Presidente da Confederação Brasileira de Voleibol 

 

 


